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 چکیده
پهنه شمالی غرب ارومیه، کیلومتری شمال 28غازان در فاصله -محدوده اکتشافی تیتانیم خانیک

ار، غرب کانسسیرجان واقع است. طی این تحقیق، بخش سنگی غازان در قسمت شمال -زون سنندج

ای هسازی مرتبط با عنصر تیتانیم با استفاده از دادهبه منظور تعیین مناطق احتمالی کانی

های صخکارگیری روش آماری کالسیک، جدایش آنومالی از زمینه و تاثیر شالیتوژئوشیمیایی و به

های ژئوشیمیایی و نیز روش فراکتال مورد هنجاریتمرکز آماری میانگین و میانه بر مساحت بی

 بررسی قرار گرفته است. 

های سنسورد، تصحیح مقادیر خارج از پردازش، جایگزینی دادهابتدا محاسبات آماری شامل پیش

ای هده از روش تحلیل فاکتوری، گروهها انجام گرفت. سپس با استفاسازی بر روی دادهردیف و نرمال

انحراف معیار و -پاراژنزی مشخص شد و در نهایت جداسازی آنومالی از زمینه به روش میانگین

های ناهنجاری حاصل از هر دو روش انحراف معیار انجام گردید. در نتیجه با ترسیم نقشه -میانه

ف معیار، مساحت مناطق آنومالی انحرا-ها مشخص شد که در روش میانهجداسازی و مقایسه آن

-دهد. همچنین، هیچدرصدی را نشان می 82انحراف معیار، کاهش -ممکن نسبت به روش میانگین

-انحراف معیار نسبت به روش میانگین-گونه مساحتی در رابطه با آنومال احتمالی در روش میانه

ومالی ممکن و احتمالی در باشد که بیانگر محدودیت مناطق آنانحراف معیار، قابل مشاهده نمی

 هایانحراف معیار است. همچنین تحلیل داده-انحراف معیار نسبت به روش میانگین–روش میانه

های مساحت، عیار -دهد که روش فراکتال عیارمساحت نشان می-لیتوژئوشیمیائی فوق به روش عیار

ها را نیز مورد ایی دادهکند چرا که ساختار فضهای کوچکتری را بارزسازی میتر و محدودهبزرگ

 دهد.توجه قرار می

میانه، -اکتشافات ژئوشیمیایی، تیتانیم، تحلیل آماری کالسیک، میانگینکلمات کلیدی: 

 .غازان-روش فراکتال، خانیک
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 3 ، عبدالحمید سرتیپی 2 ، عباس بحرودی 2 یاریفرهنگ علی ، 2 سهیال اصالنی،  1 حسن فیضی انهر
های فنی، گروه اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکدهدانشجوی کارشناسی ارشد،  8

 .دانشگاه تهران
 .نشگاه صنعتی ارومیهدانشکده مهندسی معدن و متالوژی، گروه مهندسی معدن، دااستادیار،  8
 .شناسی و اکتشافات معدنی مرکز ارومیهریاست سازمان زمین 3

 

 نام نویسنده مسئول:
 سهیال اصالنی

 

های آماری های ژئوشیمیایی با استفاده از روشجداسازی آنومالی

ازان، غ-کالسیک و فراکتال: مطالعه موردی کانسار تیتانیم خانیک

 غرب ارومیهشمال
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 مقدمه

باشد که به بررسی چگونگی پراکندگی عناصر مرتبط با های اصلی در اکتشاف ذخایر معدنی، اکتشافات ژئوشیمی مییکی از شاخصه

پارامترهای آماری  [.8های ژئوشیمی باید صورت گیرد]پردازد. در تمام مراحل اکتشاف از اکتشافات مقدماتی تا تفضیلی، بررسیزایی میکانه

ترین پارامتر یک جامعه آماری است. مقدار های ژئوشیمی نقش مؤثری دارند. میانگین مهممیانگین و میانه در خالصه کردن و تفسیر داده

میانه، نقطه  .گذاردکه مقادیر حدی تابع توزیع روی آن تأثیر میطوریباشد، بهمیانگین مرکز ثقل یک توزیع و متأثر از شکل تابع توزیع می

تر از میانه و نیمی دیگر دارای مقادیر بیشتر از میانه دهد. بطوریکه نیمی از جامعه دارای مقادیر کموسط توزیع از نظر تعداد رخداد را نشان می

 اجسام و طبیعی هایپدیده که است هندسه علم از جدید ایشاخه فرکتال هندسه[. 8است و مقدار میانه مستقل از تابع توزیع می باشد]

 گیرد،می نظر در صحیح بعد دارای و منظم را طبیعی هایپدیده و اجسام که اقلیدسی هندسه برخالف ،کندمی مطالعه را نامنظم و پیچیده

 در سرعت به دارد را پیچیده متغیرهای تغییرپذیری بررسی توانایی که هندسه از شاخه این .باشدمی اعشاری بعد برمبنای فرکتال هندسه

 [.8]است یافته گسترش زمین علوم بخصوص مختلف علوم

شروع شده و توسط شرکت آتیه سپید آسیا  8338سال  ان ازازغ-ی محدوده اکتشافی خانیکلیتفصمهیو ن یمقدمات یاکتشافعملیات 

، 8081111 یهااسیدر مق یتوپوگراف هایشهقن ، 808111و  8081111 یهااسیدر مق یشناسنیزم یهانقشه هیادامه دارد. ته زیدر حال حاضر ن

 ترین مطالعات و عملیات مهماز جمله دار های کانهپهنهاز  کیستماتیس یبردارنمونه ،یاکتشاف یهاترانشه و  ها؛ حفر چاهک808111و  800111

 [.3]است گرفته انجام  یکه تاکنون در محدوده اکتشافباشد، انجام شده می یاکتشاف

نمونه لیتوژئوشیمیائی برداشت شده  21تعداد  جینتااز  ،زاییمرتبط با کانه هیاول ییایمیژئوش هایهاله یمنظور بررس به، پژوهشطی این 

در سازمان و اکتشافات معدنی کشور  XRFهای سطحی کانسار استفاده شده است. آنالیزهای شیمیائی به روش از گستره سطحی رخنمون

های سنسورد، تصحیح مقادیر خارج از پردازش، جایگزینی دادهابتدا محاسبات آماری کالسیک شامل پیشبر این اساس، انجام گرفته است. 

های پاراژنزی مشخص گردید. در ادامه، های خام انجام گرفت. سپس با استفاده از روش تحلیل فاکتوری، گروهسازی بر روی دادهردیف و نرمال

 -ینانحراف معیار، میانگ-های غیرساختاری میانهعنصر تیتانیم و جدایش آنومالی از زمینه، روش های ناهنجاری ژئوشیماییبرای ترسیم نقشه

مساحت ، بکار گرفته شد. در نهایت دو روش ساختاری و غیرساختاری و نیز تاثیر پارامترهای -انحراف معیار و نیز روش ساختاری فراکتال عیار

 در جداسازی آنومالی از زمینه از لحاظ مقدار مساحت آنومالی مورد مقایسه قرار گرفت.آماری میانگین و میانه بر روش غیرساختاری، 

 

 بحث -1
 شناسی محدوده مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی و زمین -8-8

  44▫ 40′ 04″تا  44▫ 33′ 08″در محدوده جغرافیایی ]4[سرو)گنگجین(  811111/8ورقه  درغازان -خانیک میتیتان اکتشافی محدوده

این محدوده  .(A8)شکل است واقع ارومیه شهرستان غربشمال کیلومتری28عرض شمالی و  33▫ 03′ 81″تا   33▫ 03′ 34″طول شرقی و 

در حال حاضر، شامل دو بخش سنگی و پالسری است که در این تحقیق بخش سنگی غازان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. محدوده 

مرکزی و در محل برخورد دو پهنه ساختاری ایران  [6]ماکو -و یا بخشی از پهنه خوی [0]سیرجان -غرب پهنه سنندجمورد مطالعه،درشمال

[. واحدهای سنگی محدوده از قدیم به جدید شامل گابروهای منتسب به کربونیفر پسین، مرمر و 3سیرجان جای گرفته است]-سنندج

ای کواترنری ههای بازالتی و مواد پیروالستیک منتسب به پلئیستوسن و آبرفت، گدازههای منتسب به پس از کربونیفر پسینآمفیبولیت

 (.B8[)شکل 2هستند]
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محدوده اکتشافی  1:11111شناسی نقشه زمین (B(. Alavi, 2004)موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه ساختاری ایران  (A -1شکل 

 بر روی نقشه مشخص شده است. 1(. محدوده مورد مطالعه با شماره 1331غازان)با تغییر از شرکت آتیه سپید آسیا،  -خانیک

 

 بردارینمونه -2-1
برداری دو شبکه نمونه (،Sample 2)برداری نامنظم اولیههای لیتوژئوشیمیایی سطحی، پس از بازدید و نمونهجهت برداشت نمونه

های سنگی منطقه برداشت پری از رخنموننمونه به روش لب 21طراحی شد و تعداد  801*801و  801*811به ابعاد  (Sample 1)منظم

نشان داده 8ها در شکل باشد. موقعیت قرارگیری نمونهکیلوگرم متغیر می 3تا  8گرم و وزن هر نمونه  811تا  01گردید. وزن هر قطعه نمونه 

شناسی و در آزمایشگاه سازمان زمین XRFسازی و تهیه  قرص فشاری، به روش آنالیز پس از آماده های برداشت شدهاست. نمونهشده

ساخت کشور  PHILIPS( MAGIX-PRO)استفاده شده، مدل  X-Rayدستگاه اکتشافات معدنی کشور مورد تجزیه قرار گرفته است. 

 باشد.درصد می 8/1گیری عناصر حدود هلند با دقت اندازه

محدوده مورد 

 مطالعه

B 
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 غازان.-های سنگی کانسار خانیکهای لیتوژئوشیمیائی برداشت شده از رخنمونبرداریمحل و موقعیت نمونه -2شکل 

 

 های خامپردازش آماری داده -3-1
ی ازسآمادهپس از  .شودهای خام انجام میپردازش بر روی دادههای ژئوشیمیایی یکسری عملیات تحت عنوان پیشقبل از استفاده از داده

فزار اهای خام به وسیله نرمها انجام گرفت. ابتدا برای کلیه دادهبر روی داده سنسورد ریمقادی نیگزیجا ویی شناسا ها،داده پردازششیپو 

Excelافزارمتغیره با استفاده از نرمهای آماری تک، هیستوگرام و نمودار تابع تجمعی ترسیم گردید و سپس بررسی SPSS منظور استخراج  به

 (.8مترهای آماری شامل میانگین، انحراف معیار، واریانس، چولگی، کشیدگی، مقادیر بیشینه، کمینه وغیره انجام گرفت )جدول پارا
 

 پارامترهای آماری تک متغیره توزیع عناصر مختلف-1جدول 
 

 

 هاسازی آنمقادیرخارج از ردیف و نرمال تصحیح -4-1
ها مورد بررسی دقیق قرار ها، دادهمقادیر خارج از ردیف موجود در تابع توزیع عناصر و سپس تصحیح یا حذف آنبا توجه به لزوم تعیین 

رفتن مناطق آنومال، مقادیر خارج از ردیف  باتوجه به جایز نبودن حذف این مقادیر، خصوصاً در مورد مقادیر با عیار باال به دلیل از بین. گرفت

جایگزین شد. به منظور انجام آنالیز چند متغیره  %33 ها درسطح اعتماداز روش دورفل با توجه به تعداد نمونهبا مقدار مناسب مستخرج 

فرض نرمال بودن ( های غیرپارامتریبه جز روش)های آماریهای آماری استفاده شود. اکثر روشها الزم است، از روشفاکتوری بر روی داده

شود اما تا . پس از جایگزینی مقادیر خارج از ردیف، جامعه آماری تا حدود زیادی به توزیع نرمال نزدیک می[8]ها را به همراه دارندتوزیع داده

قادیر ها را طوری تبدیل کرد که متوان با استفاده از توابع تبدیل مختلف، دادهنرمال شدن به شکل حقیقی فاصله زیادی دارد، دراین شرایط می

[. در این تحقیق اغلب عناصر دارای توزیع نرمال و الگ نرمال هستند. نتایج قبل و بعد از 8توزیع نرمال باشند]ها دارای تبدیل یافته آن

 .استنشان داده شده 3در شکل  سازی برای عنصر تیتانیمنرمال

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه دامنه 

Ti 13/84 83/1 30/84 481/3 661/8 133/3 233/8 038/4 

Si 83/88 64/8 33/83 366/82 113/4 121/86 336/8- 338/6 

Al 41/88 43/8 23/83 024/3 014/8 834/6 861/1 466/1- 

Mg 34/4 20/8 33/6 131/4 138/8 842/8 133/1 833/1- 

K 00/1 18/1 06/1 813/1 138/1 112/1 886/8 414/3 

Na 33/8 16/1 32/8 628/8 333/1 032/1 833/1- 332/1- 

Ca 43/81 88/1 68/81 023/6 836/8 063/4 206/1- 834/8 

Mn 33/1 10/1 40/1 863/1 162/1 110/1 316/1 810/8 

Fe 28/33 36/8 82/41 868/88 442/6 033/48 433/8 331/2 
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 .دهدسازی نشان میپس از نرمال (Bسازی و تابع توزیع را قبل از نرمال(Aهای عنصرتیتانیم.سازی دادهنتیجه نرمال -3شکل

 

 ها با استفاده از تحلیل فاکتوریپردازش داده -5-1
ترین متغیرهای کنترل کننده)علتی( از متغیرهایی با نقش کمتر)فرعی( است. تحلیل هدف از تجزیه و تحلیل فاکتوری، تشخیص اصلی

 کند و یکی از اهداف اصلیای خاصی را تحت یک مدل فرضی برقرار میرابطهارتباط هستند، ای از متغیرها که ظاهراً بیفاکتوری بین مجموعه

های کمتر از تعداد متغیر( تعداد فاکتورها) بنابراین پس از تجزیه و تحلیل فاکتوری تعداد متغیرهای بدست آمده. ها استآن کاهش ابعاد داده

ار دارند، باید در هر ستون عناصری که امتیاز فاکتوری آنها برای بدست آوردن مجموعه عناصری که در یک گروه قر .باشداصلی می

. دراین تحقیق آنالیز فاکتوری بررسی شده و نتایج آن در جدول ]8[بندی نمودانتخاب نموده و در یک گروه طبقه( 6/1 معموالً بیش از)باالست

( Ti, Mn, Feرا در یک گروه پاراژنزی و سه عنصر) (Si, Al, K, Na)باتوجه به این جدول، فاکتور اول چهار عنصر. نشان داده شده است 8

 دهد.( را در یک گروه پاراژنزی قرار میMg, Caفاکتور دوم نیز دو عنصر ). دهدرا در یک گروه پاراژنزی قرار می
 

 های دوران یافته تحلیل فاکتوریضرایب هر عنصر در مولفه -2جدول 
 

 3فاکتور 8فاکتور 8فاکتور متغیر

Ti 248/1- 413/1- 810/1- 

Si 268/1 333/1 886/1 

Al 383/1 828/1- 184/1- 

Mg 083/1- 343/1 101/1 

K 336/1 864/1- 314/1- 

Na 388/1 886/1- 113/1- 

Ca 486/1 622/1 433/1- 

Mn 306/1- 881/1 836/1 

Fe 243/1- 826/1- 330/1- 

 

 جداسازی آنومالی از زمینه-6-1

ها از انواع ساده)براساس مختلفی برای جداسازی و تشخیص مناطق آنومال از زمینه توسعه یافته است. این روشهای آماری روش

داری و برهایی است که موقعیت نقاط نمونهکنند. گروه دوم شامل روشها( تغییر میپارامترهای آماری توزیع( تا پیچیده)براساس ساختار داده

توان به دو گروه تقسیم های جداسازی آنومالی از زمینه را میگیرد. بنابراین روشین مناطق آنومال در نظر میها را در تخمارتباط فضایی آن

[. در این تحقیق برای جداسازی جامعه آنومالی از زمینه از روش 8های ساختاری است]های غیرساختاری و روشکرد که شامل روش

 مساحت استفاده شده است. -و روش ساختاری فراکتال عیار 3نحراف معیار مطابق جدول ا -انحراف معیار، میانه-غیرساختاری میانگین
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 انحراف معیار -انحراف معیار و میانه-های نرمال محاسبه شده جهت جداسازی آنومالی از زمینه به روش میانگینداده-3جدول 
 

 نوع عنصر
 میانگین

�̅�)) 

 انحراف معیار

S)) 

 حد آستانه

(�̅�+S) 

 آنومالی ممکن

(�̅�+2S) 

آنومالی 

 (�̅�+3S)احتمالی

 34/8 41/8 26/8 04/1 38/8 تیتانیم

 نوع عنصر
 میانه

(Md) 

 انحراف معیار

(S)Error! 

Bookmark 

not defined. 

 حد آستانه

(Md+S) 

آنومالی ممکن 

(Md+2S) 

آنومالی احتمالی 

(Md+3S) 

 33/8 43/8 23/8 04/1 30/8 تیتانیم

 

 مساحت-روش تحلیل فراکتال عیار -7-1
( همبستگی فرکتال بین عیار و تمرکز عناصر و خصوصیات هندسی پراکندگی 8334مطالعات انجام شده توسط چنگ و همکاران)

ه شامل شود کمیها به کار گرفته های فرکتال متعددی برای اکتشاف ژئوشیمیایی وتشخیص آنومالیها را نشان دادند. روشژئوشیمیایی آن

[. در این تحقیق به منظور تخمین 3باشد]تعداد، می -فاصله و روش عیار -مساحت، روش عیار -مساحت، روش طیف توان -های عیارروش

ین مهای درونیابی شده به وسیله تکنیک تخمساحت روش فرکتال، ابتدا داده -های ژئوشیمیایی با استفاده از مدل عیارای ناهنجاریحد آستانه

ترسیم شده است.  Tiمساحت برای عنصر  -بندی شده و نمودار تمام لگاریتمی عیارهای متناظر کالسهکریجینگ، بر طبق عیارها و مساحت

داشته باشند جوامع آماری  %31باشد که با برازش خطوطی مستقیم برآن، که ضریب همبستگی حداقل نمودار حاصله یک نمودار نمایی می

دهد. بر این اساس حد نمودار مربوط به عنصر تیتانیم آورده شده است که سه جامعه مجزا را نشان می 4شود. در شکلمختلف مشخص می

 باشد. می 33/8عنصر تیتانیم و حد آنومالی  81/8ای آستانه
 

 
 

 مساحت برای عنصر تیتانیم -نمودار لگاریتمی عیار -4شکل
 

 هنجاری ژئوشیمیاییترسیم نقشه نا

ر یابی شده و سپس نقشه براساس مقادیها به روش تخمین کریجینگ درونناهنجاری عنصر تیتانیم، ابتدا دادهمنظور ترسیم نقشهبه 

ساحت م -انحراف معیار و روش ساختاری فراکتال عیار-انحراف معیار و میانه-ای و آنومالی با استفاده از روش غیرساختاری میانگینحد آستانه

 نشان داده شده است.  0ترسیم شدند. این نقشه ها در شکل  ArcGISو  surferافزارهای و به کمک نرممحاسبه گردیده 
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انحراف معیار و روش -میانه (B)انحراف معیار  و -میانگین(A)نقشه آنومالی عنصر تیتانیم)برحسب درصد( به روش غیرساختاری  -5شکل 

 (Cمساحت)-ساختاری فراکتال عیار
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 گیرینتیجه
 های سنگی محدوده مورد مطالعه به صورت برجا انجام شد، بر این اساس، به دلیل عدم تنوع برداری لیتوژئوشیمیائی از رخنموننمونه

 باشد. شدگی نمیژنتیک و محاسبه شاخص غنیواحدهای سنگی، نیازی به حذف مؤلفه سین

 یرند. گدهد که سه عنصر تیتانیم، آهن و منگنز در یک گروه پاراژنزی قرار میها با استفاده از تحلیل فاکتوری نشان میپردازش داده 

 باشد، مساحت محدودهکیلومتر مربع می 3/8ناهنجاری ژئوشیمیایی و تعیین مساحت کل محدوده مورد مطالعه که برابر با رسم نقشه-

انحراف معیار -انحراف معیار و میانه-های میانگینهای زمینه، حد آستانه، آنومالی ممکن و احتمالی نیز با در نظر گرفتن هر یک از روش

انحراف -انحراف معیار نسبت به روش میانه-مساحت زمینه در روش میانگین %3های مورد نظر، کاهش مشخص گردید. با مقایسه مساحت

شود. از طرفی با توجه انحراف معیار مشاهده می-انحراف معیار نسبت به روش میانگین-ای روش میانهساحت حد آستانهم %81معیار، کاهش 

یز شود و نانحراف معیار مشاهده نمی-گونه مساحتی برای آنومالی احتمالی در روش میانههای ژئوشیمیایی در شکل هیچناهنجاریبه نقشه 

 انحراف معیار وجود دارد.-انحراف معیار نسبت به روش میانگین -ممکن در روش میانه درصدی مساحت آنومالی 82کاهش 

 های ژئوشیمیایی(، در جداسازی آنومالی به روش غیر ساختاری میانه با توجه به جامعه آماری موجود در این تحقیق)نتایج آنالیز داده

میانه به  شود. علت استفاده از مقداراز زمینه ژئوشیمیایی در نظرگرفته می عملکرد بهتری نسبت به میانگین داشته و میانه به عنوان معیاری

جای میانگین به عنوان زمینه ژئوشیمیایی، کاهش و فقدان مساحت مناطق آنومالی ممکن و احتمالی در روش میانه نسبت به میانگین است 

 های ژئوشیمیایی باشد. دادهتواند ناشی از مستقل بودن مقدار میانه از تابع توزیع که این خود می

 کند چرا که ساختار های کوچکتری را بارزسازی میمساحت، عیارهای بزرگتر و محدوده -همانطور که مالحظه شد روش فراکتال عیار

ک نموده و با ریسدهد. این روش با آشکارسازی آنومالی های ضعیف یا پوشیده نقش احیاکننده ایفا ها را نیز مورد توجه قرار میفضایی داده

 تر و دقت و صحت باالیی همراه خواهد بود.اکتشافی پایین

 

 تشکر و قدردانی

شناسی اقتصادی دانشگاه ارومیه( به خاطر مساعدت علمی و بدینوسیله نویسندگان از آقای توحید یوسفی )دانشجوی دکترای زمین

می )مدیر عامل محترم شرکت آتیه سپید آسیا( به دلیلهمکاری جهت برداری ژئوشیمیایی و نیز آقای مهندس یوسف مترجعملی در نمونه

 نمایند. غازان سپاسگزاری می-برداری از منطقه و نیز ارائه اطالعات اکتشافی کانسار خانیکانجام بازدید و نمونه
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